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Introdução: Micoses são infecções causadas por fungos que atingem a pele, as unhas e os cabelos. Hábitos 
higiênicos são importantes na prevenção das micoses. Objetivo: Comparar o número de internações por mico-
ses em crianças e adolescentes de 0 a 14 anos entre as regiões do Brasil no ano de 2019. Metodologia: Estudo 
epidemiológico transversal descritivo a partir de dados registrados no Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS), de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. As variáveis estudadas foram internações hospitalares, faixa 
etária, sexo, cor/raça e região de saúde.  Resultados: A partir dos dados analisados, constatou-se que as regiões 
do Brasil com maior número de internações por micoses são a região Nordeste (56,73%), seguida pela região 
Sudeste (23,30%) e pela região Norte (9,42%). No que concerne ao perfil dos internados, observou-se que, em 
todas as faixas etárias analisadas, o número de internações é discretamente superior em indivíduos do sexo 
masculino (52,07%). Na faixa etária entre 1 e 4 anos, essa que compreende a maioria dos internados (43,66%), 
as internações de pacientes masculinos (217) e femininos (214) foram numericamente muito semelhantes. No 
que diz respeito à raça dos internados, 62,72% do total de pacientes era pardo, 46,37% deles residente na 
região Nordeste. Ademais, o perfil do paciente mais frequentemente internado corresponde à indivíduos do 
sexo masculino, pardos e com idades entre 1 e 4 anos. Conclusão: Crianças do sexo masculino, pardas e com 
idade entre 1 e 4 anos constituem o perfil do paciente frequentemente internado por micoses no Brasil. A região 
com maior número de internações do país foi a Nordeste, e a com menor número, a Centro-Oeste.
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Introdução: Linfangiomas císticos, tumores congênitos benignos raros, são patologias que produzem manifestações 
clínicas conforme as regiões que se estabelecem. O presente relato evidencia um recém-nascido com linfangioma 
cístico mediastinal. Descrição do caso: Recém-nascido (28/08/2018), masculino, parto cesárea, idade gestacional 38 
semanas e 5 dias, peso 3805 g, adequado para idade gestacional, Apgar 9/10, 52 cm de comprimento, perímetro cefálico 
de 37 cm. Ressonância magnética fetal, realizada em 15/08/2018, demonstrou presença de lesão com aspecto cístico 
e múltiplas septações internas envolvendo o mediastino anterior, adjacente ao timo e às câmaras cardíacas direitas, 
estendendo-se cranialmente para mediastino superior e região cervical, bem como para regiões axilares, notadamente 
à esquerda, sugestivo de linfangioma. Paciente encaminhado para a UTI neonatal, após nascimento, para investigação da 
massa mediastinal. Tomografia computadorizada com contraste revelou lesão sólida cística do mediastino anterior, de 
aspecto indeterminado, possível etiologia neoplásica. No dia 31/08/2018, realizou cervicoscopia para exame anatomo-
patológica da massa cervical, que revelou achados morfológicos condizentes com linfangioma. Paciente encaminhado 
para avaliação com cirurgião pediátrico, que não retirou a massa e o manteve em observação desde então, visto que 
paciente se manteve estável. Discussão: O presente relato apresenta um recém-nascido, sem intercorrências, com quadro 
de linfangioma mediastinal. Embora sem manifestações clínicas, a patologia em questão pode ter, como sintomatologia, 
dificuldade respiratória, decorrente da compressão de estruturas importantes, especialmente em região mediastinal. A 
respeito da intervenção, o tratamento cirúrgico ainda é o mais prevalente. A observação e acompanhamento do quadro 
e do padrão de crescimento é, também, umas das opções, especialmente no contexto pediátrico. Conclusão: No que 
tange os linfangiomas, a análise das especificidades de cada caso é fundamental para a escolha do tratamento, espe-
cialmentes em casos congênitos. A opção pelo método cirúrgico ou conservador, nesse sentido, se estabelece a partir 
da análise individual de cada paciente e sua respectiva patologia.


